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Nieuwjaarsreceptie voor parochianen 
 

Op zondag 8 januari is er voor alle parochianen een feestelijke 
nieuwjaarsreceptie. ’s Middags om 15.00 uur begint de bijeenkomst in 

kerkcentrum De Nieuwe Stad en u bent van harte welkom. 

 

 

 

  

Laat het uitzicht dat ons wenkt  

genoeg licht geven om te gaan, te volharden. 

Laat het uitzicht dat ons wenkt 

genoeg licht geven om ons heil te blijven zoeken, en vinden. 

Laat het uitzicht dat ons wenkt 

genoeg licht geven om te blijven uitzien 

naar het Licht dat met Kerstmis ons geboren wordt… 

Vrede en alle goeds voor 2017   Diaken Han Hartog 



KERST- EN NIEUWJAARSTOESPRAKEN 
De afgelopen week was het weer tijd voor de 

wereldleiders om hun jaarlijkse  

kerstboodschap uit te spreken, met een 

terugblik op het afgelopen jaar, of hun visie 

op het nieuwe jaar 2017. 

 

Allereerst was daar de jaarlijkse 

kersttoespraak van onze paus Franciscus. Hij heeft opgeroepen tot 

wereldwijde vrede. “Vrede voor de mannen en vrouwen in het gemartelde 

Syrië, waar te veel bloed heeft gevloeid'', zei hij, en: “Vrede voor degenen die 

dierbaren hebben verloren door wrede terroristen die dood en verderf hebben 

gezaaid in veel steden en landen.'' Ook noemde hij de vele ontheemden, 

vluchtelingen en migranten. De paus sloot zijn kersttoespraak zoals 

gebruikelijk af met een 'zalig kerstfeest' en de zegen Urbi et Orbi (voor de stad 

en voor het land). Op kerstavond al had de paus tijdens de traditionele mis 

opgemerkt, dat Kerstmis tegenwoordig bevangen is door een materialisme dat 

velen blind maakt voor de behoeften van de armen in de wereld. Tijdens de 

sobere dienst zei hij voor tienduizend toehoorders, onder wie veel kardinalen 

en bisschoppen, dat mensen in de rijke wereld eraan herinnerd moeten 

worden dat Christus een boodschap van bescheidenheid en eenvoud heeft. 

 

Onze eigen koning Willem Alexander wist ook velen te bereiken met zijn 

boodschap. “Hemel en aarde raken elkaar met Kerstmis. Christus, de Zoon 

van God, wordt geboren in een simpele stal. Engelen verkondigen een bood-

schap van vrede en hoop op een betere wereld.” De koning zei dat het vieren 

van Kerstmis confronterend kan zijn. Dicht bij de plek waar de kribbe stond, 

heersen nu angst en geweld. Geweld kan ook vlakbij komen. Terroristische 

aanslagen hebben dit jaar vele families in rouw gedompeld. Kerstmis 2016 

roept dan ook tegenstrijdige gevoelens op. “We zouden zo graag willen dat de 

vredesengel zijn vleugels over de wereld uitspreidt. We zouden ons zo graag 

geborgen weten.” Toch vindt koning Willem Alexander ook, dat Nederland 

een grote verbondenheid en solidariteit kent. Zonder dat ze de schijnwerpers 

zoeken, zijn miljoenen mantelzorgers en vrijwilligers onze stille kracht.  Hij 

eindigt met te constateren dat de boodschap van Kerstmis een boodschap is 

van hoop, vrede en naastenliefde. Ieder mens telt. Het licht van Kerstmis 

schijnt voor ons allemaal, en maakt ons voor elkaar zichtbaar.  



GRAANKORRELS 
 Op dinsdag 10 januari is er doopinformatie voor de kinderdoop in 

kerk De Nieuwe Stad. Het begint om 19.30 uur. De Nieuwe Stad staat aan het 

Luthuliplein.  

 De gezamenlijke gebruikers van kerk De Nieuwe Stad willen met el-

kaar nadenken over het opzetten van ‘Kids-middagen’ in dit mooie gebouw. 

Ze vragen iedereen, die contacten tussen jong en oud waardevol vindt, om te 

komen brainstormen. En wel op maandag 16 januari van 15.30 tot 17.00 uur in 

De Nieuwe Stad. Wilt u meer weten, neem dan contact op  met Méréa Kool-

stra-Lebailly of Corine Noordzij (merea.lebailly@zonnet.nl of cnoordzij@zonnet.nl) 

 Zondag 15 januari 2017 is er een ‘Werelddag voor migranten en vluch-

telingen’. ‘Kindmigranten, de kwetsbaren en stemlozen’ is het thema van de 

boodschap van paus Franciscus voor deze dag. De paus vraagt aandacht voor 

minderjarige migranten, speciaal voor kinderen die zonder hun ouders zijn. 

Informatie op www.rkkerk.nl/paus-franciscus-minderjarige-migranten-zijn-extra-

kwetsbaar. 

 Film in De Nieuwe Stad. Op woensdag 18 januari organiseert de Pro-

testantse Gemeente Zuidoost de filmvoorstelling van Jojo en zijn kauw 

Een Nederlandse film voor oudere  jeugd, én ook voor volwassenen! Het is het 

verhaal over de 10-jarige Jojo en zijn vogeltje dat hij tegen de zin van zijn 

stugge vader meeneemt naar huis, waar sinds het overlijden van de moeder 

geen opgewekte sfeer hangt. Door de bijzondere vriendschap die Jojo met de 

kauw heeft, is hij in staat de problemen thuis op te lossen. Een prachtige film 

uit 2012, die terecht veel prijzen in binnen- en buitenland in de wacht sleepte. 

Na afloop is er gelegenheid om met elkaar na  te praten en iets te drinken. 

Film in De Nieuwe Stad: al wéér interessant! Datum/tijd: woensdag 18 januari, 

20.00 - 21.30 uur (koffie vanaf 19.30). De kosten bedragen  € 3,50, consumptie 

na afloop inbegrepen. 
 In het Catharijneconvent in Utrecht is nog tot 8 januari te zien: de ten-

toonstelling Heilige Schrift. De drie heilige boeken Tanach - Bijbel – Koran 

worden samen gepresenteerd in een indrukwekkende expositie met eeuwen-

oude handschriften, prachtige boekbanden en kostbare attributen die horen bij 

de drie boeken van het jodendom, het christendom en de islam. Ontdek aan 

de hand van absolute topstukken hoe de drie heilige geschriften verschillen, 

maar juist ook opvallend vaak overeenkomen in schoonheid, gebruik en  

verering. Lange Nieuwstraat 38, 3512 PH Utrecht, 030-231 38 35,  

www.catharijneconvent.nl    



VRIJWILLIGERS GEVRAAGD 
Een heel goed voornemen in het nieuwe jaar: vrijwilligerswerk voor uw ei-

gen parochie. Want in onze parochie zijn altijd extra handen nodig. En vooral 

geldt dat voor administratieve taken, waar sinds het vertrek van Hans van de 

List op het parochiecentrum erg veel werk bij slechts enkele vrijwilligers te-

recht gekomen is. Houdt u van kantoorwerk en/of heeft u daar ervaring mee, 

kom dan eens kijken op vrijdagmorgen. Dan is het parochiecentrum in vol 

bedrijf en krijgt u een indruk van de gang van zaken. Die lopen van het ver-

werken van post en e-mail tot het bijhouden van de parochie-agenda, van het 

inschrijven van nieuwe abonnees voor Saamhorig tot het printen van boekjes, 

van het maken van doopcertificaten tot het verzamelen van de wekelijkse me-

dedelingen tijdens de weekendvieringen. Komt woensdagmorgen u beter uit? 

Stuur een mail naar Ria Kooistra (r.kooistradejong@chello.nl) en we maken een 

afspraak. Voor wie liever bezig is met nieuwsvoorziening is er het redactie-

werk voor Saamhorig, het samenstellen van de maandelijkse Tussentijds en 

het bijhouden van de website. Op woensdag- of vrijdagmorgen is er iemand 

nodig om het parochiecentrum te bemannen en op al deze zaken wordt u van-

zelfsprekend ingewerkt. De koffie staat klaar! 
 

LITURGISCH ROOSTER 

Doopviering 

In januari is er GEEN doopviering. 
Katholieke vieringen in bejaardencentra 
10 januari  10.00 uur paters SVD Koornhorst 

24 januari 15.00 uur G. Noom  H. Roland Holsthuis  

25 januari  15.30 uur F. Mulders  De Venser 
 

 PAROCHIE-AGENDA 
6 januari 12.30 uur Redactie Saamhorig  DDS 

8 januari 15.00 uur Nieuwjaarsreceptie  DNS 

9 januari 20.00 uur MOV-groep   DDS 
 

 COLLECTES in NOVEMBER 2016 
Kerkcentrum De Nieuwe Stad Kerkcentrum De Drie Stromen 

voor de parochie € 593,98 voor de parochie € 994,16 

voor de caritas € 100,99 voor de caritas € 35,65 

voor Solidaridad € 111,83 voor Solidaridad € 343,75 

    (in een oecumenische viering met de PGZO) 


